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Nelson Rodrigues ganha montagens
de Angola, Cabo Verde e Portugal

RIO — Visto e revisto no Brasil sob as mais diferente óticas teóricas e estéticas, Nelson

Rodrigues e seus escritos ganham, a partir de hoje, a interpretação de artistas vindos de três

diferentes países: Cabo Verde, Angola e Portugal. Ver Nelson com outros olhos é a premissa da

8ª edição do Festival Internacional de Teatro da Língua Portuguesa (Festlip), que se inicia hoje

e apresenta, até o próximo dia 2, três encenações de obras do autor, além de workshops,

palestras, exposição de fotos, show, evento gastronômico e mostra de cinema. A abertura

apresenta uma proposta singular do Grupo Raiz di Polon, de Cabo Verde, que decidiu transpor

para o universo da dança a peça “A serpente”. A encenação estreia hoje, às 19h30m, no Teatro

Sesi, e repete a sessão na sexta e no sábado, às 21h, no Sesi de Jacarepaguá. Já a Cia.

Elinga, de Angola, escolheu a primeira dramaturgia de Nelson, “A mulher sem pecado”, que

monta amanhã e sexta, às 20h, no Oi Futuro Flamengo, e sábado, às 19h30m, no Sesi do

Centro. Encerrando a mostra, o Teatro da Garagem, companhia portuguesa, propõe uma

montagem construída a partir das crônicas de “A vida como ela é...”. A obra, recém-lançada em

Portugal, fisgou a atenção do diretor Carlos J. Pessoa e da autora Maria João Vicente, que

criaram juntos a encenação. Ela poderá ser vista amanhã e na sexta, no Sesi do Centro, às

19h30m, e no sábado e no domingo, no Oi Futuro, às 20h. Ainda hoje pouco traduzido e

encenado fora do Brasil, Nelson também não é conhecido como deveria nos países de língua

portuguesa, e é essa lacuna que levou a diretora do Festlip, Tânia Pires, a homenagear, pela

primeira vez, um artistabrasileiro dentro do festival. — A ideia é permitir uma aproximação mais

íntima da nossa cultura com o mundo, já que a dramaturgia de Nelson retrata, sem pudor,

temas delicados, mas comuns a todos — diz Tânia. — Permitir esse contato é uma forma de

desvendarmos como países de culturas tão diversificadas encaram uma obra tão brasileira e ao
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mesmo tempo universal. Celebrado por sua habilidade em dissecar costumes carioquíssimos, o

autor tem outra qualidade destacada pelos criadores dos países convidados: seu talento para

revelar o que se esconde no inconsciente de cada ser humano, assim como o que se mantém

oculto na esfera privada dos relacionamentos. Para eles, trata-se de um autor universal por sua

habilidade de jogar com traços culturais e sua capacidade de modelar dramaturgias guiadas por

pulsões atemporais, compartilhadas por homens e mulheres. — Os dramas e conflitos que

Nelson escalpeliza não são exclusivos de um país ou de uma cultura, mas inerentes à natureza

humana — diz o diretor angolano José Mena Abrantes. — Não creio que haja alguém, seja

onde for, que seja indiferente ao ciúme, à frustração amorosa, à dificuldade de comunicar, à

mesquinhez ou à loucura. Já o coreógrafo e diretor cabo-verdiano Mano Preto toma o poder de

síntese do autor como guia e prova de que Nelson pode ser lido em qualquer linguagem,

inclusive a do corpo. — Com uma palavra ou duas ele cria caminhos para o corpo falar.

Tentamos ser fiéis ao ritmo e à intensidade da obra — diz. — Nelson será lido até o fim dos

tempos, pois toca a alma, reflete o que está escondido e tira o pano da hipocrisia. Próxima
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Fonte: http://oglobo.globo.com/cultura/teatro/nelson-rodrigues-ganha-montagens-de-angola-

cabo-verde-portugal-20148259


